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Enkele merkwaardige afwijkende vormen van Europese

dagvlinders (Lepidoptera)

August Janssen +

Abstract. Some individual forms of European butterflies (Lepidoptera)

The author depicts 5 individual forms of European butterflies, amongst which a

gynandromorph specimen of Aporia cralaegi Linnaeus.

Résumé. Quelques formes individuelles de papillons européens (Lepidoptera)

L’auteur représente cinq variations individuelles de quelques espèces de papillons

européens, dont un exemplaire gynandromorphe d 'Aporia cralaegi Linnaeus.

Janssen, A. : Dianalaan 174, B-2600 Antwerpen-Berchem.

Aporia crataegi LINNAEUS (Pieridae) (Fig. 1) :

Deze duidelijk bilaterale gynandromorf (links mannetje, rechts wijfje) werd

door T. Peeters gevangen te Velosnes (Frankrijk, Dep. Meuse) op 7 juni

1980.

Fig. 1 : Aporia cralaegi

Linnaeus, gynandro-
morf, Velosnes (Frank-

rijk, Meuse), 7. VI. 1980.

leg. T. Peeters.
1



•

‘,<H £ —

Fig. 2 : Gonepteryx cleo-

palra Linnai us, Viols Ie

Fort (Frankrijk. He-

rault), 16. VII. 1983. leg.

T. Pi t TERS.

Gonepteryx cleopatra LlNNAEUS (Pieridae) (Fig. 2) :

Een zeer opmerkelijke vorm van deze soort werd eveneens door T. PEETERS
gevonden, en wel te Viols le Fort (Frankrijk. Dep. Herault) op 16 juli 1983.

De linker voorvleugel heeft de kleur en de tekening van een vrouwtje, terwijl

de overige vleugels mannelijke kenmerken vertonen.

Fig. 3 : Fabrieiana adippe Linnahus. Bulgarije (Rila). Mal jovitsa. 23. VII. 1984. leg. .1 Dus:

a. bovenzijde, b. onderzijde.

Fabrieiana adippe LlNNAEUS (Nymphalidae) (Fig. 3) :

Dit zeer verdonkerd exemplaar wijst in de richting van f. margareta STEPHAN,

waarvan de kenmerken de volgende zijn : op de bovenkant zijn de

antemarginale vlekken samengesmolten met de marginale vlekken. De
achtervleugels zijn bijna helemaal zwart. Op de onderkant vertonen deze

vleugels drie zilvervlekken aan de basis en een reeks langwerpige vlekken

langs de buitenkant. Het exemplaar stamt uit Bulgarije ( Rila) en werd door

J. Dies gevangen op de Maljbvitsa op 23 juli 1984.
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Fig. 4 : Maculinea arion Linnaeus,

Gorges de la Jonte (Frankrijk,

Lozère), 8. VII. 1983, leg. T.

Peeters; a. bovenzijde,

b. onderzijde.

Maculinea arion LINNAEUS (Lycaenidae) (Fig. 4) :

Deze opmerkelijke vangst werd gedaan door T. PEETERS te Gorges de la

Jonte (Frankrijk, Dep. Lozère) op 8 juli 1983. Wat aanstonds opvalt, is het

ontbreken op de bovenkant van voor- en achtervleugels van alle vlekken,

uitgenomen de celvlekken. H. Beuret (1957) vermeldt deze vorm onder de

naam f. mamers Bergstrasser ( =unico/or Hormuzaki) met de volgende

beschrijving : «Auf der Oberseite fehlen alle Flecken, mit Ausnahme der

Zellschlusstriche; Verity hat mamers zu teleius gestellt, was aber offensichtlich

falsch ist.» Daarenboven beeldt Beuret een exemplaar uit de Jura af zonder

vlekken op de voorvleugels (op de celvlek na) onder de naam f. mamers.

Lempke (1956) beweert echter dat dieren van de f. mamers alle vlekken missen

op de voorvleugels. Hij geeft de naam f. alconides Aurivillius aan

exemplaren die alle vlekken op de voorvleugels missen, behalve de celvlekken.

Howarth (1973) geeft een afbeelding van een mannetje uit Devon met enkel

de celvlek op de voorvleugels onder de naam f. alconides , maar Russwurm
(1978) beeldt een identiek exemplaar af uit Cornwall onder de naam f.

arthurus Melvill, een naam voor exemplaren die zowel op boven- als
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onderkant alle vlekken missen, behalve de cel- en randvlekken. BERGMANN
(1952) beeldt een exemplaar af met op de voorvleugels buiten de celvlek

enkele kleine vlekken en op de achtervleugels enkel de celvlek, onder de naam
f. unicolor HoRMUZAKl.

De onderkant van het exemplaar uit Gorges de la Jonte wijst in de richting

van f. subtus-impunctata OBERTHÜR,waarbij alle vlekken, behalve de cel- en

randvlekken, verdwenen zijn. Bij dit exemplaar echter vormen de rand-

vlekken een dubbele rij. Bovendien is er nog een kleine stip in cel 5 als enig

overblijfsel van de postdiscale vlekkenrij. Nergens vond ik een afbeelding die

helemaal beantwoordt aan het hier afgebeelde exemplaar.

Fig. 5 : Lycaeides argyrognomon
Bergstrasser, Murvaux (Frankrijk.

Ardennes), 3.VIII. 1983, leg. F.

Turelinckx, onderzijde.

Lycaeides argyrognomon BERGSTRASSER(Lycaenidae) (Fig. 5) :

Het hier afgebeelde mannetje werd door F. Turelinckx gevangen te

Murvaux (Frankrijk, Dep. Ardennes) op 3 augustus 1983. De onderzijde is

zeer verdonkerd. Op de voorvleugels zijn van de submediane vlekkenrij enkel

de vlekken in cel 2 en 3 overgebleven. Op de achtervleugels zijn alle basale en

submediane vlekken verdwenen. De celvlek is aanwezig op voor- en

achtervleugels. Verder zijn de submarginale en marginale vlekken fel oranje
gekleurd.
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